
م شكر ما ا ؟ العل ذله, م ن ششكر ب ه أعطشاه م بدنيشة وقشوة ششجاعة الل
لن النعم جنس من الشكر الله, إذن سبيل في يجاهد أن ؟ قائم والجهاد

ل النللاس أكللثر ولكللن النللاس علللى فضللل (( لللذو:  قششال اللششه
) الفضل.) يشكرون

ربوبيششة )) إثبششات ربكللم الللله ذلكمالثانية: ((  الكريمة الية فوائد ومن
الللله (( ذلكللمشيء, لقششوله:  كل رب شيء, أنه كل على وجل عز الله

)). ربكم
)) (( ربكللملقششوله:  وعبششادته طششاعته وجششوب إلى الشارة فوائدها ومن
السششلطان, له الذي فهو الرب هو كان السيد, وإذا فهو الرب هو كان وإذا
فهششو الربوبيششة يثبششت ما يعبد, كل أن الحق له الذي فهو الرب هو كان وإذا

المشششركين علششى وجششل عز الله يستدل اللوهية, ولهذا وجوب على دليل
لزمششه الربوبيششة أثبششت من اللوهية, فكل وينكرون الربوبية يثبتون بكونهم

اللوهيششة, وتوحيششد لتوحيششد مسششتلزم الربوبية توحيد اللوهية, إذا يثبت أن
ويعلششم إل اللششه يعبششد أن لحششد يمكن ل إذ الربوبية لتوحيد متضمن اللوهية

للعبادة.  أهل رب أنه
الربوبية توحيد أما فقل ؟ متلمزمان التوحيدان قائل: هل لك قال لو ولهذا

الربوبية, لتوحيد فمتضمن اللوهية توحيد اللوهية, وأما لتوحيد فمستلزم
طيب.
((شيء, لقوله:  لكل وجل عز الله خلق الكريمة: إثبات الية فوائد ومن

 )). شيء كل خالق
هششذا يصششح لهششا, فهششل خالقششا فليششس نفسششه العقل قائل: استثنى قال فلو

ومفعششول, والفاعششل فاعل هناك أصل, لن تدخل لم نفسه ل, لن ؟ القول
الششرب نقول: إن منه, فنحن يستثنى حتى المفعول في يدخل أن يمكن ل

لن اليششة هششذه فششي  أصششل)) شيء (( كلقوله:  في يدخل لم وجل عز
أن يمكششن فل الخششالق مششن بششائن المخلششوق فقششل: لن شششئت إن أو الخلق
إخششراج العقل, والسششتثناء استثنى نقول حتى المخلوق في الخالق يدخل

أصل, طيب.  يدخل لم وهنا الشيء من الشيء
العقل نقول: واستثنى أن يصلح  هل)) شيء كل خالق (( اللهأقول: 

فششي هششو يدخل لم أنه الصل لن ؟ نقول: ل, لماذا ؟ لها خالقا فليس ذاته
مفعششول, وغيره فاعل هو المخلوق في دخل ما شيء, يعني كل خالق أنه

الباب.  هذا في عقلك يستطيع ما أخرجوا نقول حتى أصل يدخل لم فهو
شششيء اللششه كلم مخلششوق, لن اللششه كلم بششأن والمعتزلششة الجهمية استدل



مخلششوق اللششه إن تقولششوا أن يلزمكم العموم, نقول: إذن في داخل فيكون
قولوا: ) إذن) الله قل شهادة أكبر شيء أي (( كلشيء,  الله لن
غيششر الفاعششل لن نقششول أن يمكششن قششالوا: ل أيضششا, فششإن مخلششوق اللششه إن

الششذات, حذو بها يحذى كالفاعل, الصفات الفاعل وصفات المفعول, قلنا
مخلوقششة, غيششر أيضا فصفاته مخلوق وغيره خالقا وجل عز الرب كان فإذا

الله صفاته, وصفات من الله الله, وكلم كلم لنه بمخلوق ليس فالقرآن
مخلوقة, طيب.  غير كلها

: وتعششالى تبششارك اللششه قششال للعبششد ثششابت الخلششق قائششل: إن قششال فششإن
خششالقين, وقششال هنششاك أن ) فأثبت) الخالقين أحسن الله (( فتبارك

) خلقتللم مللا ( أحيللواالمصششورين:  في وسلم عليه الله صلى الرسول
ليشس وجشل عشز للبشاري الثابت الخلق خالقون, فالجواب: أن أنهم فأثبت

إلى حال من تحوليه للشيء المخلوق للمخلوق, خلق أثبت الذي كالخلق
خلششق إنششه يقششال هششل بابششا الخشششبة صششنع إذا إيجاده, فالنجششار حال, وليس

صششنعه أن قلنششا لششو يخلقها, حتى ولم باب إلى خشبة من حولها ؟ الخشبة
اليجششاد, بمعنششى وليششس وتحويششل تغييششر بمعنى الحقيقة في فهو خلق هذا
آلهششة أنها ويدعى الله دون من تعبد التي الصنام وجل عز الله تحدى وقد
ولللو ذبابللا يخلقللوا لللن الللله دون من تدعون الذين (( إن:  قال

).) له اجتمعوا
لقششوله الربوبيششة توحيد على اللوهية توحيد الكريمة: بناء الية فوائد ومن
إل معبششود  أي: ل)) هللو إل إله )) (( ل شيء كل خالق (( اللهبعد: 

)). هو إل إله (( للقوله:  هو إل تعبدوا هو, أي: ل
عششن صششرفوا الششذين أولئششك علششى التعجب الكريمة: إنكار الية فوائد من 

)). تؤفكون (( فأنىلقوله:  وبيانه وضوحه مع الحق
بششه يقضى ما منهم يصدر الله بآيات المكذبين الثالثة: أن الية فوائد ومن

)). يجحدون الله بآيات كانوا الذين يؤفك (( كذلكلقوله:  العجب
رؤيششة وبيششن النسششان بيششن تحششول الششذنوب الكريمششة: أن الية فوائد ومن 

واقششع, الششذنوب عنه, وهششذا صرفوا الله بآيات جحدوا لما هؤلء الحق, لن
(( إذاوتعشالى:  تبشارك اللشه الحششق, قششال رؤيشة وبيششن النسشان بين تحول
يقششول أن يمكششن أحششد ) هل) الولين أساطير قال آياتنا عليه تتلى

بل (( كلوجششل:  عششز اللششه يقششول ؟ الولين أساطير العظيم القرآن هذا
حششتى السششيئة العمششال ) مششن) يكسبون كانوا ما قلوبهم على ران
إذا أنفسششنا نعالششج أن يجششب أساطير, ولهششذا فجعلوه المنير الحق هذا رأوا



تششأثر لششم وثوابهششا, إذا بركتها نرجو تتلى حروف وكأنه القرآن نقرأ أننا رأينا
دليششل ذلششك فششإن وجل عز الله إلى والرجوع والخشوع باللين القلب على
العافيششة, اللششه نسششأل القلششب مششوت علششى نقول القلب, وربما مرض على

وإيششاكم يجعلنا أن الله يجحدون, نسأل الله بآيات كانوا الذين يؤفك كذلك
لمرضاته.  المتبعين بآياته المؤمنين من

اللغششة فششي والتحويششل التصششيير بمعنششى خلششق لفظ ورد هل : شيخ الطالب
؟ العربية
أوثانللا الللله دون مللن تعبللدون (( إنمللانعششم, منششه:  : أي الشششيخ

عربي, نعم,   القرآن... الفك؛ تقولون ) يعني) إفكا وتخلقون
تسشتحدث ول تفنى ل المادة المدراس: أن في قاعدة : يدرسون الطالب

؟ رأيكم عدم, فما من
إل فان شيء كفر, كل هذا مدلول يعتقد كفر, الذي هذا أن : رأيي الشيخ

هالششك  ومعنششى)) وجهلله إل هالللك شلليء (( كلوجل:  عز الله وجه
قششادر أوجششد الششذي والنار, لكن كالجنة مؤبدا الله يجعله للهلك, وقد قابل
تسششتحدث, أيضششا: ل اليجششاد, وقششولهم مششن أهششون العدام, والعدام على

فششي تدرس مؤمن, وهذه هذا يقول أبدية, ل أمزلية بأنها حكموا أنهم معناه
 ...!  المدارس

فقشال ؟ الصشلة فششي الصشابع فرقعششة حكشم مشا الختبار في أعطوه تلميذ
التفششاته الصششلة فششي يكره تعالى: فصل الله رحمه المؤلف التلميذ:  قال

أن ... إلششى وإقعششاؤه وتشششبيكها الصششابع وفرقعة السماء إلى بصره ورفع
شششئت؛ مششا ودع شششئت مششا قال: خششذ صفحات, ثم عشرة كله الفصل ذكر
ل المششادة أن نششدور أن أجل من كلها الكيمياء كتب نقرأ نروح تريدون أنتم

تفنى.  ول تستحدث
مششن أكششثر النهششار وإبصششار الليل سكون يستغلون الكافرة : المم الطالب

البشاكر الصششباح وفشي التاسششعة السشاعة مبكريششن المسلمة, ينشامون المة
 ؟ الخامسة أو الرابعة
اللششه صششلى النششبي الشرع, كان هو هذا أن العلم الله, مع : سبحان الشيخ

قبششل النوم لن العشاء؛ بعد والحديث العشاء قبل النوم يكره وسلم عليه
بعششض بكسششل, ولن العشششاء صششلة إلششى يقششوم يستمر, ولنه ربما العشاء
فششي ينششام ما النوم, وصار عنه إنطرد ساعة نصف أو ساعة نام إذا الناس

إلششى يخلونهششا هششذه التلفزيونششات يجيبششون ليش علل, لكن الليل, ثلث كل
المستعان. الله ؟ علينا يضحكون أكثر, أو أو الليل نصف



المحلت. يغلقون الشمس غربت : إذاالطالب
فشي انجلشترا فشي أمريكشا فشي الغشروب, يعنشي بعشد : عجيب, يعنيالشيخ

أقششرب هم أجر, لكن لهم ما كفار ليل, هم الثانية إلى أحيانا فرنسا, وأنتم
أفضل.  المبكر المسألة, النوم هذه في للحق منا

هه:  القششارئ لل ذذي (( ال لللل لل ا لعلل هم لج هكلل لض لل رر ل
ل ررا ا لرا لء لقلل لما لسلل رء لوال لنللا ذب

رم هك لر لو لص لن لو لس رح لأ رم لف هك لر لو رم هص هكلل لق لز لر لن لو ذت ذملل لبللا يي لط هم ال هكلل ذل هه لذ لللل ال
رم هكلل بب لك لر لر لبللا لت هه لف لللل بب ال لن لر ذمي لل لعللا رل لو ا ههلل بي *  لحلل رل له ل ا لللل لل ذإ لو ذإ ههلل

هه هعو رد لن لفا ذصي ذل رخ هه هم لن لل يدي هد ال رم لح رل ذه ا لل يب ذل لن لر ذمي لل لعللا رل رل ا هقلل ينللي *  ذإ
هت ذهي رن هن لد لأ هب رع لن لأ ذذي لل لن ا هعو رد رن لت ذن ذم ذه هدو لل لمللا ال لي لل ذن لء هت لجللا لنللا يي لب رل ا

رن يبي ذم هت لر رر ذم هأ رن لو لم لأ ذل رس يب هأ لر لن ذل ذمي لل لعا رل ). ) ا
: وتعششالى تبششارك اللششه قششال الرجيششم الشششيطان مششن بششالله : أعششوذ الشششيخ
) الجملة, الله: مبتدأ, والذي:) قرارا الرض لكم جعل الذي (( الله

إلششى بنششاء والسششماء قششرارا الرض لكششم جعششل الششذي هو خبره, يعني: الله
يعنششي: لكششم, وقششرارا أي: صششير التصششيير أفعششال من هذه لكم آخره, جعل

آية في تعالى الله بين أي: فوق, وقد بناء مستقر, والسماء أي قرار ذات
مستقرة. أي قرارا الرض جعل فالله سقف؛ أنه أخرى
يقششال: القششرآن ؟ بنششا تميششد ل أنهششا أو تتحششرك ل أنها القرار هذا معنى وهل

الرض فللي (( وألقى:  تعششالى اللششه قششال بعضششا, فقششد بعضششه يفسششر
أنهششا بششالقرار المراد أن ) فبين) وسبل وأنهارا بكم تميد أن رواسي

كمششا تتحششرك ل قششارة أنها المعنى تضطرب, وليس أي: ل بساكنيها تميد ل
الفوائد.  في الله شاء إن سيأتي

ماء عاليشا, والمشراد سقفا  أي)) بناء (( والسماء ماوات هنشا بالس الس
معنيين: على يطلق السماء لن الجرام, وذلك ذات

يعيششن السششقف, والششذي : السششماء الثاني : العلو, والمعنى الول المعنى 
مللاء السماء من (( أنزل:  تعالى الله السياق, فقول هو المعنيين أحد

ليششس المطششر العلو, لن هنا بالسماء ) المراد) بقدرها أودية فسالت
قشوله لشذلك العلششو, ويششدل مشن ينششزل السقف, بشل السماء ذات من ينزل

) فالسششماء) والرض السللماء بيللن المسخر (( والسحاب:  تعالى
مسشخرا كشان السشحاب, فشإذا من ينزل السقف, والمطر ذات بمعنى هنا
السششماء مششن ينششزل المطششر يكششون ل أن ذلك اقتضى والرض السماء بين

معنششا نعم, والششذي العلو بمعنى التي السماء من ينزل ولكنه السقف ذات
السقف.  ذات السماء به  المراد)) بناء (( والسماء هنا



معينششة, صششورة علششى جعلكششم  أي)) صللوركم فأحسللن (( وصوركم
المخلوقششات فششي شششكل أحسشن هو الدمي الشكل, فشكل هي والصورة
) فل) تقللويم أحسللن فللي النسان خلقنا (( لقد وأقومه وأحسنه

قال: شكله, ولهذا من أحسن شكل الدمي, ول صورة من أحسن صورة
. )) صوركم (( فأحسن
أشششياء: أربعششة اليششة هششذه فششي اللششه  فبين)) الطيبات من (( ورزقكم

الظل, والتصوير محل هي التي السكنى, والسماء محل هي التي الرض
(( ورزقكللمقوله:  وهو الهيكل لهذا النساني, والمداد الهيكل هو الذي
ولذ, واعلم طاب ما هنا أعطاكم, والطيبات أي  رمزقكم)) الطيبات من
بششه يششراد الحسششن, وتششارة بششه يششراد الحلل, وتششارة بششه يراد تارة الطيب أن

مللن الخللبيث (( ليميللز:  تعششالى الله فقول السياق ذلك اللذيذ, ويعين
الرديششء؛ بششالخبيث الحسششن, والمششراد هنششا بششالطيب ) المششراد) الطيللب
بهششا  المششراد)) رزقناكم ما طيبات من (( كلواتعالى:  بقوله والمراد
قوله: لكان اللذيذ المراد قيل لو  لنه)) لله (( واشكروالقوله:  الحلل

تنششاول إذا إل الشششكر إقامششة يمكششن لششه, ول معنى  ل)) لله (( واشكروا
 مششا)) الطيبلات (( منهنششا:  بقششوله الحلل, والمششراد الشششيء النسان

يشششمل العششام بششالمعنى وجل عز الله رمزق لن بذلك قلنا ولذ, وإنما طاب
عششن محرمششا مششال اكتسششب إذا النسششان إن نقششول والحرام, ولهششذا الحلل
(( ورزقكللم التبعششة فيه رمزق شك, لكنه ل مرمزوق فإن مثل الربا طريق

 )). الطيبات من
عطششف بعششده مبتدأ, ومششا إشارة الله: اسم  ذلكم)) ربكم الله (( ذلكم

الششياء بهشذه أمشدكم الشذي هشذا المبتشدأ, يعنشي نعت, ورب: خبر أو بيان
رب وعل جششل أنششه  يعني)) (( ربكمغيره, وقوله:  أحد ل الله هو الربعة
أوصششاف: ثلثششة يجمششع الششرب المششدبر, لن المالششك الخالق هو الذي عباده
والتدبير.  والملك الخلق

وتعششاظم, تعششالى معنششاه  تبارك: قيششل)) العالمين رب الله (( فتبارك
أي تبششارك ذلك, ومعنى من أخص تبارك أن فيه قريب, لكن المعنى وهذا

المعنششى, بهششذا الله غير على يطلق ل الثابتة, ولهذا العظيمة البركة ذو أنه
بششالله إل يليششق ل الوصف هذا لن الثابتة العظيمة البركة ذو أنه بمعنى أي
الفوائششد فششي اللششه شششاء إن سششيأتي كما الناس بعض يقوله وجل, وأما عز

أو بيششان هششذه: عطششف  رب)) العالمين (( ربعليه, وقوله:  فسنتكلم
عششالمون, الخلششق الله, كل سوى من الجللة, والعالمون: كل للفظ صفة



اللششه, آيات من آية الخلق كل خالقهم, ففي على علم لنهم بذلك وسموا
قيل:  كما

 واحد أنه على تدل     آية له شيء كل وفي
شاملة. عامة فهي العالمين إلى أضافها لنه العامة الربوبية هنا والربوبية

فوائد:  الية هذه في
لكللم جعللل الللذي (( هولقششوله:  الرض خششالق هششو تعالى الله أول: أن
)). الرض

مستقرة أي قرار ذات الرض بكون علينا وجل عز الله نعمة الفوائد ومن
. تميل ل

بعششض قششال  هكششذا)) (( قرارالقوله:  تتحرك ل الرض أن فوائدها ومن
الرض فللي (( وألقى:  تعالى بقوله الية هذه قارنا إذا العلماء, ولكن

الرض أن علششى الية بهذه الستدلل أن ) تبين) بكم تميد أن رواسي
إذا: فيقال نظر فيه تتحرك ل

بنششا تميششد ل الرض بكششون علينا وجل عز الله نعمة أن الية هذه فوائد من
بيششن مششا اليوم الناس اختلف على الحكم نعرف ثم بنا, ومن تضطرب ول

علمششاء عنششد المعروف فمن ؟ تتحرك ل أو تتحرك الرض هل ومفند مؤيد
ل التي اليقينيات البديهيات المور بمنزلة عندهم تتحرك, وهذا أنها الفلك
بششه يختلششف دورانششا بششذاتها وتششدور تتحششرك الرض إن الجدل, يقولون تقبل
في عندهم الفصول, وليس تختلف به محوريا دورانا والنهار, وتدور الليل
تدور, بششل ل قال: ل, إنها من العلماء هذا, ومن في يجادلون ول شك ذلك
دوران بسششبب يكششون إنمششا والنهششار الليششل اختلف وأن قششارة سششاكنة هششي

القرآن أن لي يظهر الرض, والذي دوران بسبب ل الرض على الشمس
تششدور كونهششا إلششى تدور, وهو ل أو تدور بأنها صريح شيء فيه ليس الكريم
)) بكم تميد (( أنقوله:  في الخص نفي تدور, لن ل كونها من أقرب

)) البصللار تللدكه (( لتعششالى:  قوله في قلنا العم, كما وجود يقتضي
يششدل الدراك نفششي لن وجششل عششز اللششه رؤيششة ثبوت على تدل الية هذه أن

الحركة.  أصل وجود على يدل الميدان الرؤية, نفي أصل ثبوت على
الرض علششى تششدور الششتي هششي الشششمس أرى: هل فيما الخطير المر لكن
مششن مششانع تدور, ول التي هي أنها نعتقد نحن ؟ ل أو والغروب الطلوع عند
ظششواهر مششانع, لن للشششمس, ل ودوران للرض دوران هنششاك يكششون أن

وتميششل وتغششرب تطلع التي هي الشمس أن على تدل كلها والسنة الكتاب
(( وترىوتعششالى:  تبششارك اللششه قششال ذلششك, فقششد أشبه وما وتزيغ وتزول



غربللت وإذا اليميللن ذات كهفهم عن تزاور طلعت إذا الشمس
إلششى أضششيفت كلهششا أفعششال أربعششة ) هششذه) الشللمال ذات تقرضللهم

تبششارك اللششه فعله, وقششال فهو الشيء إلى أضيف ما أن الشمس, والصل
حللتى ربي ذكر عن الخير حب أحببت (( إنيص:  سور في وتعالى
بلللغ إذا (( حتىالكهششف:  سورة في تعالى ) وقال) بالحجاب توارت
النششبي  وقششال)) الشمس مطلع بلغ إذا (( حتى) ) الشمس مغرب

أيللن ( أتدريالشششمس:  غربششت حيششن ذر لبششي وسششلم عليششه الله صلى
 أعلم. ورسوله ) قال: الله ذهبت

ظششاهر عششن نعششدل نفسها, فكيششف الشمس إلى مضافة الفعال هذه فكل
عششز اللششه عنششد حجششة لنا يكون قطعي أمر بدون آخر معنى إلى اللفظ هذا

واضششحا, ورأى تبينششا المششر لششه تبين من كلمه, لكن ظاهر نخالف أن وجل
بششأن اليششات تؤول أن يمكن يقولون, فإنه كما بدهي يقيني قطعي أمر أنه

ل العيششن رأي باعتبششار والششذهاب والغششروب الشششمس إلششى الطلششوع نسششبة
يكششون والنهار الليل اختلف أن لي يتبين لم الن إلى الواقع, لكني باعتبار
قدير. شيء كل على الشمس, والله بدوران يكون هو بل الرض بدوران

)) بنللاء (( والسماءلقوله:  مبني السماء الكريمة: أن الية فوائد ومن
)) بناهللا السللماء أم خلقا أشد (( أأنتم:  تعالى الله قال كذلك وهو

هششذا, فششي شك ول أجرام هي ) إذن) بأييد بنيناها (( والسماء:  وقال
أن لهششذا إذن, ويششدل بعششد إل إليهششا الولششوج يمكششن ل محفوظة أجرام وهي

الرسششل وأفضششل وسششلم عليششه اللششه صششلى محمششد البشرية الرسل أفضل
اسششتئذان, بعد إل بعدها وما الدنيا السماء يدخل لم كلهما جبريل الملكية

حفظها. كمال على يدل مما
هششذا صورنا أن البشر نحن علينا تعالى الله الكريمة: منة الية فوائد ومن

فأحسلن (( صوركمفقششال:  الصششور أحسششن هششو الششذي البديع التصوير
 )). صوركم

؟ ذلششك منهششا يؤخششذ أن التصششوير, يمكششن الكريمة: تحريم الية فوائد ومن
وهششو اختصاصششه مشن هششو فيمششا تعششالى اللششه نششامزع فقد صور من إن فنقول

القيامللة يللوم للمصللورين ( يقالالحششديث:  فششي جاء الخلق, ولهذا
كبائر من هو بل حرام التصوير أن الصحيح هو ) وهذا) خلقتم ما أحيوا

ثلثششة هنششا فششاعله, ولكششن لعششن وسششلم عليششه الله صلى النبي الذنوب, لن
أمور: 
أو الطيششن مششن النسششان يخلششق أن التمثالية, بمعنششى الول: الصورة المر



ورة, هشذه ششكل علشى شيئا الحديد أو الخشب تحريمهشا, فشي ششك ل ص
لبششي قال أنه مسلم رواه الذي طالب أبي ابن علي حديث في قال ولهذا

( ألوسششلم:  عليششه الله صلى الله رسول بعثني ما على أبعثك الهياج: أل
 تمثششال, ول) طمسلته إل تمثللال ول سللويته إل مشلرفا قبرا تدع
ذلك.  تحريم في العلماء بين نزاعا أعلم

بيششده يصور النسان أن بالرقم, بمعنى التصوير أي بالرقم كان الثاني: ما
تحششرم, ل إنهششا قششال من والخلق, فمنهم السلف فيها اختلف صورة, فهذه

) ثللوب في رقما ( إلالبخاري:  رواه الذي الصحيح الحديث في لقوله
ما يطابق حتى مجسما شيئا ليس هذا يحرم, ولن فل ثوب في رقم وهذا
هششي اللششه صششورها التي فقط, والصورة شكل هو وجل, إنما عز الله خلق

تلششوين, فل مجششرد فهششو هذا بالعين, وأما يشاهد ملموس محسوس جسم
الحششديث, بششدليل فششي داخششل أنششه على الجمهور الحديث, ولكن في يدخل
عليه الله صلى الرسول أن عنها الله رضي عائشة حديث النمرقة حديث
جعلتهششا نمرقششة فششي كششانت صورة أجل من يدخل فلم بيته إلى جاء وسلم
اليششد برسششم التصششوير أن الصششحيح هششو وسلم. وهذا عليه الله صلى للنبي
به.  يقوم أن لحد يحل ول اللعن في وداخل حرام

بالتصششوير يعششرف مششا باليد, وذلك وليس باللتقاط تصويرا كان الثالث: ما
أمششام يتمثششل شيء هو عمل, بل أي فيه للنسان ليس الذي الفوتوغرافي

تحريششك سششوى عمششل أي فيششه للنسششان فينطبع, وليس المعين الضوء هذا
بيششن كبيرا اختلفا فيه مختلف الصورة, فهذا هذه بالتقاط تقوم التي اللة

ل أنششه لششي يتششبين فيه, والششذي فاختلفوا أخيرا إل يظهر لم المتأخرين, لنه
وجششل, لششم عششز اللششه خلششق كما بيده يخلق لم هذا التصوير, لن في يدخل
هششذا أن هنالششك مششا شششيء, غايششة أي ول الشششفة ول النف ول العين يشكل
شششاهدت لششو مششا بمنزلششة فانطبعت, فهو الصورة هذه على انعكس الضوء
المششرآة فششي ومششا يثبششت هششذا أن الفرق أن فيها, إل صورتك فرأيت المرآة
صورة, وهي نسميها المرآة في الناظر صورة نسمي بزواله, ولهذا يزول

عنه.  المنهي التصوير في تدخل ل بالتفاق
هششذا أن عنششدي تقرر الن يعني ؟ النسان هذا صور لماذا النظر يبقى لكن

علششى نجريششه مششا هششذا على نقول: نجري ؟ صور لماذا مباح, لكن التصوير
كششان مبششاح, وإذا فهششو مقصششود لغششرض كششان إذا أنششه المباحات, وهو سائر

أجل من أجنبية امرأة صورة صور إنسانا أن حرام, فلو فهو محرم لغرض
أراد شك, ولششو ل حرام هذا لقلنا الفرصة له سنحت كلما برؤيتها يتلذذ أن



يصششور أن أراد حرام, ولو هذا قلنا بيته في ليعلقها عظيم صورة يصور أن
المصائب عند به يتسلى أن أجل من صديقه أو عمه أو أخيه أو أبيه صورة
أجلششه مششن الششذي الغششرض حكششم حكمه المباح هذا حرام, فيكون هذا لقلنا

وبين متهاون بين فيها المسألة, والناس هذه حول لي يظهر ما صور, هذا
هذا.   هو أعلم والله لي يظهر متشدد, والذي

الطيبشات مشن إيانشا برمزقه وجل عز الله منة الكريمة الية هذه فوائد ومن
هنششا بالطيبششات المششراد أن  ذكرنششا)) الطيبللات من (( ورزقكملقوله: 

إلششى ينقسششم الششرمزق أن والخششاص, وليعلششم العششام الششرمزق اللذائذ, ليشمل
قسمين: 

قال رمزق, كما فهو النسان به ينتفع ما كل خاص, فالعام ورمزق عام رمزق
وهششو"  وضللده حلل مللن ينفللع ما " والرزقلله:  رحمه السفاريني

والفششاجر والششبر والكششافر المششؤمن فيششه يسششتوي عششام رمزق الحششرام. هششذا
هشذا كشل الحششرام طريششق عششن والمكتسششب الحلل طريق عن والمكتسب
وإن رمزق نعششم, ولكنششه رمزق للسارق بالنسبة فالمسروق هذا رمزق, وعلى

الخرة.  في وبال عليه فسيكون الدنيا في به تمتع
الششرمزق هششو الحلل, وهششذا الطيششب الششرمزق فهو الرمزق من الثاني النوع أما

خششاص رمزق لششه ليششس فالكششافر هششذا بششالمؤمن, وعلششى خاص الخاص, وهو
فششي داخششل بششل خاصا رمزقا فليس حلل طريق عن اكتسبه لو حتى إطلقا

الللتي الللله زينللة حللرم من (( قلوتعالى:  تبارك الله العموم, لقول
فللي آمنللوا للللذين هللي قللل الرزق من والطيبات لعباده أخرج

لهم, ليست ؟ آمنوا الذين ) ولغير) القيامة يوم خالصة الدنيا الحياة
شششربها, جغمششة وكششل أكلهششا لقمششة كششل علششى يحاسب نقول: الكافر ولهذا

القيامة.  يوم عليها يحاسب
الششتي بالشششروط إل الطيبششات على المؤمن يحاسب أن الخطر من إن بل

مللا إذا طعمللوا فيمللا جنللاح آمنللوا الللذين على (( ليسالله:  ذكر
اتقللوا ثللم وآمنللوا اتقللوا ثللم الصللالحات وعملللوا وآمنللوا اتقوا

يعيننا أن الله طيب, نسأل أنه مع الرمزق لحل ثقيلة ) شروط) وأحسنوا
مزرق حقششه فششي يكششون أن يمكن ل الكافر الشروط, إذن هذه تحقيق على

يحاسب لنه له بالنسبة عام فهو طيبا كان وإن الرمزق يمكن, كل ل خاص
بششه أثششم وعام, فمششا خاص إلى حقه في الرمزق فينقسم المؤمن عليه, أما

. الخاص من فهو به يأثم لم العام, وما من فهو
الرحمة على مبنية وجل عز الله ربوبية أن الكريمة: بيان الية فوائد ومن



ربكم (( الله الربعة الشياء هذه أعطاكم الذي  أي)) (( ذلكملقوله: 
فششي تعششالى قششوله لهذا الرحمة, ويدل على مبينة وجل عز الله  فربوبية))

)) الرحيللم الرحمللن العللالمين رب لللله (( الحمدالفاتحششة:  سورة
والرأفة.  الرحمة على مبنية وجل عز فربوبيته

مششن الششدنيا الحيششاة فششي يحصششل بمششا هششذا عليكششم قائششل: ينتقششض قال فإن
بالنسششبة رحمششة هششذه قلنششا ؟ تضششره وربمششا النسان تؤذي التي المنغصات

أو هم من شيء المؤمن يصيب ( لللذنوب:  مكفرة للمؤمن, لنها
فهششي  إذا) يشللاكها الشوكة حتى عنه به الله كفر إل أذى أو غم

تكششون وجششل عز الله على الجر احتساب السيئات, ومع تكفر لنها رحمة
يثاب صالح عمل الله على الجر واحتساب الله ثواب ترقب حسنات, لن

يزول, ولهذا عرض العبد ينال الذي الضرر هذا أو الذى المرء, وهذا عليه
مششن كششثيرة أشششياء بششك مششر أنششه لوجدت تفكيرك في الوراء إلى رجعت لو

الششذي الثششواب تكششن, إذن لم وكأنها فزالت الضرر من كثيرة وأشياء الذى
الضششرار وهذه الذية هذه من خير هو حصل الذي السيئات وتكفير حصل

الربوبية. في الرحمة نطاق عن تخرج رحمة, فل بذلك فتكون
قشوله: فشي وجشل عشز اللشه عظمشة الكريمة: بيشان اليات هذه فوائد ومن

هششذا مششن العلمششاء بعض استنبط  وقد)) العالمين رب الله (( فتبارك
أمللر ( كلبقوله:  لذلك البركة, واستشهد به تنال وجل عز الله اسم أن

فيششه كششان وإن ببعيد ليس وهذا)  أبتر فهو الله ببسم يبدأ ل بال ذي
الركاكة.   من شيء
:لقششوله وجشل عششز اللشه ربوبيششة الكريمشة: عمشوم اليشات هشذه فوائد ومن

 )). العالمين (( رب
جلششب فششي اللششه على النسان اعتماد يقوى أن يجب أنه ذلك على ويتفرع
مسششيطر فهششو وجششل عششز العالمين رب كان إذا المضار, لنه ودفع المنافع

العالمين.  كل على السلطان العالمين, وله كل على
عنششد وجل عز الله إلى اللجوء أخرى: وهي مسألة أيضا ذلك على ويتفرع
العالمين رب سبحانه لنه آدم بني غير أو آدم بني من المضايقات حصول

الضششاري السششد مششن النسششان يعصششم أن علششى القششادر المششر, فهششو بيششده
قششد تعششالى اللششه لكن قدرته بمجرد يستطيعه ل النسان كان وإن المهاجم
عنه. يصرفه

(( ربلقشوله:  العامشة الربوبيشة الكريمشة: إثبششات اليششة هششذه فوائشد ومن
في النوعان اجتمع أخص, وقد وربوبية خاصة ربوبية  وهناك)) العالمين



رب العللالمين برب آمنا (( قالوافرعون:  آل سحرة عن تعالى قوله
والكششافر للمششؤمن شششامله العامششة اللششه ربوبية  إذن)) وهارون موسى

أخششص هششي الششتي للمششؤمنين, الربوبيششة الخاصششة والفششاجر, الربوبيششة والبر
اللششه صششفات من أن نعرف والسلم, وبهذا الصلة عليهم والنبياء للرسل
وأخص. وخاصا عاما يكون ما وتعالى سبحانه

لقششوله: اللششه علششى آيششة المخلوقششات كششل الكريمششة: أن اليششة فوائششد ومششن
جششل خشالقهم علشى علم لنهم بذلك سموا أنهم قلنا  وقد)) (( العالمين

أعلم.  وعل, والله
ذلششك بعششد العششرش, ثششم عنششد غششروب كل تسجد الشمس  أن...:  الطالب
أن الحشديث العلششم قشرره لهششا, ومشا فيشأذن تشششرق أن فششي ربهشا تسششتأذن
نششاس على تشرق أن إما لحظة كل أبدا, فهي تغرب أن يمكن ل الشمس

أشهر ستة الشمس الرضية الكرة شمال في آخرين, وأنه على تغرب أو
موجودة. ؟ غير غائبة كاملة أشهر وستة تغرب ل كاملة
يششدركها ل الششتي الغيبيششة المششور أن قاعششدة ذكرنششا نعششم, نحششن : أي الشيخ
نششدركه ل أمششر هذا لن ؟ نجمع يقال: كيف ظاهرها, ول على تبقى الحس

غربت إذا أنها وسلم عليه الله صلى الرسول قال كما نجمع, فنقول حتى
سششجودها يكششون مكششان, قششد أي في غربت كلما الرسول يقل تسجد, ولم

إذا مششا الحرمششان, بخلف فيششه الششذي الرض وجه الوجه هذا عن غربت إذا
الصششلة عليششه الرسول قال كما نقول ندري, فنحن ل آخر وجه على غابت

المدينششة عششن غششابت إذا الرسششول, يعنششي قيششده بمششا الزمن ونقيد والسلم
هششذا هششو الرض وجششه أفضششل محتمششل, لن ممكششن أمششر هذا, وهششذا حصل
القصششى, والمسششجد النبششوي والمسششجد الحششرام المسجد فيه الذي الوجه
 نعم. 

 ؟...:  الطالب
المرعيششة بالشششروط مخطششوبته إلى الخاطب ينظر أن السنة : من الشيخ

مقششام تقششوم ل النظششر؟ مقششام الصششورة تقوم العلماء, فهل عند المعروفة
منها:  فائدة النظر, ول
رأيششت إذا ثششم صششحيفة أو مجلة في شخص صورة ترى ما كثيرا أول: لنك

واحدة.  ومشاهد, هذه مجرب شيء يختلف, وهذا وجدته بنفسه الرجل
علششى لهششا الصششورة التقششاط عنششد المششرأة هششذه تكششون الثاني: ربما الشيء
هششذا علششى ذلششك, فتصششور أشبه وما وكحل بمكياج تجميل أو جمال أحسن
وجششد يقولششون كمششا الطبيعششة علششى نظرهششا الخششاطب, فششإذا وتعطى الوجه



عين.  ل أنها ذلك, وجد خلف


